Til legatets brug

Ansøgningsskema til
Brødrene E., S. & A. Larsens Legat
(rejselegat til bildende kunstnere)

For at komme i betragtning til legatet skal De være født eller bosat på Bornholm eller have til hensigt at tage ophold på
Bornholm for at arbejde med Deres kunst i en periode på ikke under 3 måneder.
Legatbestyrelsen rådfører sig ved uddelingen af rejselegatet med direktøren for Bornholms Kunstmuseum.
Det er en betingelse for modtagelse af legatet, at legatmodtageren udarbejder et værk, som kan erhverves af legatet til brug
for Bornholms Kunstmuseums samlinger.
Bestyrelsens afgørelser om tildeling af legatportioner kan ikke indbringes for domstolene.
Sådan gør De:
Ansøgningsskemaet udfyldes, underskrives og afleveres eller sendes med post til
Brødrene E., S. & A. Larsens Legat
v/ Retten på Bornholm
Damgade 4A
3700 Rønne,
således at ansøgningen er modtaget senest den 1. maj.
Ansøgninger, der indgives per mail, behandles ikke.
Legatets sagsbehandlingstid er indtil 2 måneder. Alle ansøgere får besked om resultatet af ansøgningen.

I. Personlige oplysninger
Deres fulde navn:
Cpr.nr.:
Fødested:
Nuværende adresse:

Postnummer og by:

Telefon:

E-post:

II. Oplysninger om Dem og Deres familie
Civilstand: (sæt kryds)
Enlig

Gift/reg. partner

Samlevende

Rejser Deres evt. ægtefælle/reg. partner/samlever med Dem på studieturen/-opholdet?: (sæt kryds)
Har De børn under 18 år, der rejser med Dem på studieturen/-opholdet?: (sæt kryds)
Ja

Nej

Hvis, ja, hvor mange?:___________

Alder?:_____________

Ja

Nej

III. Oplysninger om Deres skolegang og erhverv.
Hvilke(n) skole(r) har De gået på fra 1. – 9 (evt. 10. klasse)?: (skriv skolens navn og by samt årstallene for Deres gang
på skolen)

Hvilke(n) skole(r) har De gået på efter 9. (evt. 10. klasse)?: (skriv skolens navn og by samt årstallene for Deres gang
på skolen)

Har De afsluttet en uddannelse, indenfor Deres område af kunsten?:
Ja

Nej

Hvis, ja, hvilke(n) uddannelse(r):________________________________________________
hvornår?:_____________
fra hvilke(n) uddannelsesinstitution(er)?:__________________________________
Har De haft erhvervsarbejde inden for Deres område af kunsten?:
Ja

Nej

Hvis, ja, hvor?:______________________________________________________________
hvornår?:_____________
Evt. oplysninger om skolegang, uddannelse og erhverv som ikke er anført i felterne ovenfor, men som De mener kan
have betydning for vurderingen af Deres ansøgning:

IV. Grundlaget for Deres ansøgning
Hvilket beløb søger De?:
Hvornår skal studieturen/-opholdet, som det ansøgte rejselegat skal understøtte, foregå?:
Hvor skal studieturen/-opholdet, som det ansøgte rejselegat skal understøtte, foregå?:
Hvad er formålet med studieturen/-opholdet?: (Hvis der ikke i dette felt er plads til Deres beskrivelse af formålet, kan
De også anvende side 4 (pkt. VII) eller vedlægge ansøgningen en nærmere beskrivelse på et selvstændigt stykke papir)

V. Budget for studieturen/-opholdet
Indtægter

Beløb

Legater:

Andre indtægter:
(specificér)

Indtægter i alt:

Udgifter

Beløb

Boligudgift:

Uddannelsesafgift:
(specificér)

Materialer:

Transport:
(specificér)

Andet:
(specificér)

Udgifter i alt:
VI. Oplysninger om andre legatansøgninger
Har De søgt/opnået støtte fra andre legater/fonde?
 Ja  Nej
Hvis, ja, hvilke legater/fonde:? ____________________________________________
Hvilke støttebeløb har De søgt/modtaget:?___________________________________

Jeg erklærer, at alle oplysninger i denne ansøgning er rigtige.

Dato:_____________________ Underskrift:_________________________________________________________

VII. Øvrige oplysninger, der kan have betydning for vurderingen af ansøgningen.

